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Resumo Esse trabalho é um relato de experiência sobre o desenvolvimento do tema 

Biodiversidade e Mudanças Climáticas no 2° ano do ensino médio. São apresentadas as 

dificuldades prévias e de aplicação desse conteúdo. Além de observações sobre o 

aproveitamento e interação dos alunos. Ficou demonstrado que a utilização de temas 

polêmicos e atuais em Biologia, juntamente com propostas didáticas que despertem a 

participação em sala de aula, são importantes motivadores para a aprendizagem.  

 

 

Introdução 

 

 Conforme alertado pelo Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio 

(PNLEM/2009), o universo de referências não pode se esgotar no restrito espaço da sala de 

aula ou da obra didática, mas atuam como uma orientação importante para que os professores 

busquem, de forma autônoma, outras fontes e experiências para complementar seu trabalho. 

Ampliando a discussão sobre a direção que aponta o PNLEM, a busca pelo conhecimento não 

deve restringir-se ao espaço escolar. As Orientações Curriculares para o Ensino Médio - 

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias (PCN+, 2006), fazem referência à 

importância de se valorizar a realidade dos alunos, seus conhecimentos e vivências prévias 

como ponto de partida, para que o ensino da Biologia faça sentido e a compreensão dos 

processos e fenômenos biológicos seja possível e efetiva. 

 A educação contemporânea deve está atenta às problemáticas em evidência, 

estimulando e subsidiando os alunos no desenvolvimento da criticidade necessária para 

entenderem e interagirem com a sua realidade. Nessa perspectiva, o ensino de Biologia não 

deve deter-se apenas ao estudo de conceitos, linguagem e metodologias desse campo do 
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conhecimento, e sim, atender às demandas atuais de reflexão sobre os conteúdos abordados e 

sobre os encaminhamentos metodológicos propostos nas situações de ensino (BORGES; 

LIMA, 2007). A preparação e apresentação de uma aula que contemple esses atributos 

apresentam-se como um desafio ao educador, tanto por dificuldades inerentes aos desafios 

que a educação pública no país tenta superar, quanto na articulação dos aspectos didático-

metodológicos para a atividade em sala de aula. 

 Outra necessidade peculiar ao desenvolvimento dos conteúdos de Biologia é a 

inclusão da formação cidadã como peça fundamental a permear todas as atividades escolares, 

seja de forma direta ou indireta. A cidadania representa a possibilidade de motivar e 

sensibilizar as pessoas para transformar as diversas formas de participação em potenciais 

caminhos de dinamização da sociedade e de concretização de uma proposta de sociabilidade 

baseada na educação para a participação (JACOBI, 2003). Assim, sem evidenciar para o 

alunado a importância do tema desenvolvido, onde se insere na sua realidade, quais os 

benefícios que esse conhecimento pode proporcionar e qual a responsabilidade individual e 

coletiva, dificulta-se a motivação que leva a compreensão e a mudança de atitudes intrínsecas 

a maioria dos temas dessa área de estudo, por exemplo, a aprendizagem sobre a 

biodiversidade é um ponto marcante no ensino médio e, portanto deve ser pensado em seus 

múltiplos aspectos. 

 O fato de o Brasil ser considerado um país megadiverso, ostentando uma das maiores 

biodiversidades do planeta, nem sempre resulta em discussões na escola de forma a 

possibilitar ao aluno perceber a importância desse fato, ou de forma a estimulá-lo a 

reconhecer como essa biodiversidade influencia a qualidade de vida humana (PCN+, 2006). 

Perdendo-se um relevante aspecto da cidadania que é a participação nas decisões sobre as 

questões ambientais, e consequentemente, suas implicações políticas e econômicas. As 

mudanças climáticas não são contempladas de forma direta nos PCN+ no que se refere à 

disciplina de Biologia, é sugerida apenas uma relação entre a presença e concentração de 

espécies com os fatores climáticos. Ficando de fora as implicações sociais e econômicas que 

abrangem esse tema. O que pode ser ocasionado por esse termo ser relativamente recente. 

Contudo, fica claro nessas orientações que o professor deve se adequar à emergência de novos 

temas, que desperta no aluno a consciência crítica e o torna socialmente responsável. 
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 Dessa forma, o objetivo do trabalho é explicitar sobre um relato de experiência da sala 

de aula mediado pelas análises de livros didáticos recomendados pelo PNLEM 2009 

envolvendo o tema Biodiversidade e Mudanças Climáticas.  

 

 

 

METODOLOGIA 
 

 O presente artigo corresponde a um relato de experiência na Escola Estadual Henrique 

Eufrásio de Santana, na turma do 2° ano do Ensino Médio, disciplina de Biologia, no início 

do ano letivo de 2009. Ressalta-se aqui o desenvolvimento do conteúdo sobre Biodiversidade 

e sua relação com as Mudanças Climáticas. Como também, as temáticas periféricas surgidas 

no decorrer da aula. E por último, a percepção a cerca da participação e apropriação dos 

discentes ao final da unidade didática. 

 A escolha por esse tema partiu, inicialmente, por ser a Biodiversidade alvo da primeira 

unidade do livro didático de Biologia da coleção de Silva Jr. e Sasson (2005) adotado pela 

escola. E por saber que a turma no ano anterior apresentava resistência na utilização desse 

material, tendo dificuldade em explorar os recursos disponíveis no livro. Contudo, é 

consensual que não deve ocorrer à restrição a esse material, nem na preparação da aula, nem 

nos estudos e pesquisas dos alunos. 
  

 

O LIVRO DIDÁTICO E A BUSCA DE INFORMAÇÕES 

 

 Dos dois livros de Biologia consultados para organização da seqüência didática sobre 

Biodiversidade e Mudanças Climáticas apenas um foi expressivo nas considerações. O 

volume 2 do livro didático de Biologia de Silva Jr. e Sasson (2005) oferece informações bem 

interessantes em se tratando de Biodiversidade. Considerando o termo na sua perspectiva 

mais abrangente, onde engloba a riqueza de espécies, variedade genética, funções ecológicas e 

de ecossistemas. O que está de acordo com o Decreto nº. 4.339, de 22 de agosto de 2002 que 

institui princípios e diretrizes para a implementação da Política Nacional da Biodiversidade. E 

que propõe nos seus componentes como objetivos específicos a difusão de informações para 
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todos os setores da sociedade sobre biodiversidade brasileira e o fortalecimento do tema. O 

que deveria ações voltadas para fortalecimento dessa temática.  

 O livro também contribui para a discussão do pertencimento do ser humano a 

natureza, as conseqüências das atividades humanas, a biodiversidade ao longo da história 

geológica e faz um breve histórico da contextualização global sobre o tema. Nessa 

contextualização, são colocados pontos interessantes para ampliar a temática como a posição 

dos países ocidentais, o papel das Organizações Não-governamentais (ONGs) e da educação 

ambiental, a proteção das espécies carismáticas em detrimento de espécies menos 

emblemáticas, a importância cultural desse tema. O que garante um bom direcionamento para 

a elaboração das aulas. Contudo, não encerra as necessidades de outras discussões 

importantes, por exemplo, questões ligadas às realidades locais e regionais.  

 Observado o direcionamento pelo livro didático, o recurso utilizado foi feito por busca 

em sites temáticos na internet. A oferta de informações é significativa, contudo foram 

selecionadas informações oficiais de organizações e instituições científicas. Esse alerta 

também deve ser repassado aos alunos para suas pesquisas. De imediato o material que 

chamou atenção foi “Mudanças Climáticas Globais e seus Efeitos sobre a Biodiversidade” 

(BRASIL, 2006) do Ministério do Meio Ambiente (MMA). Pois apresenta um panorama 

detalhado do posicionamento do Brasil sobre esses temas, e ainda, apresenta várias figuras e 

gráficos importantes para identificar as mudanças ao longo do tempo e os cenários climáticos 

do futuro do país.  

 Uma preocupação para as aulas era valorizar a biodiversidade regional, principalmente 

do Rio Grande do Norte, e identificar qual o nível de conhecimento sobre a diversidade 

biológica existente no Estado. Assim, foi realizada a busca por um assunto que contemplasse 

a Biodiversidade e as Mudanças Climáticas. Surgindo o branqueamento de corais como tema 

pertinente, pois esse processo é ocasionado por um aumento, embora relativamente pequeno 

da temperatura das águas superficiais que pode provocar a perda, pelos corais, das algas 

fotossintetizantes - as zooxantelas, que estão presentes no tecido dos corais e que participam 

de uma cooperação vital que beneficia ambos os organismos, e/ou a perda dos pigmentos por 

estas algas zooxantelas (LEÃO et al, 2008). Esse ecossistema pode ser encontrado no Estado 

do Rio Grande do Norte e vem sendo alvo de intervenções humanas que podem impactar esse 

ambiente. Esse assunto também é de fácil acesso na internet, estando disponibilizado tanto 

artigos científicos, como outros textos científicos de linguagem mais acessível. 
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 As espécies carismáticas, como o próprio nome diz, também é um assunto interessante 

para ser apresentado. Entende-se por espécies carismáticas aquelas de alto reconhecimento 

social, que exercem uma grande atração com relação ao público, e atraem a atenção e apoio 

para os esforços de conservação, constituindo a base de grandes campanhas de conservação 

(MARMONTEL, 2006). Para exemplo desse assunto o boto cinza (Sotalia guianensis) 

encontrado no estado do RN, é um bom exemplo já que é alvo de diversas pesquisas da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). É interessante mostrar aos alunos 

quais ações estão sendo realizadas para proteção e conservação da biodiversidade. 

 O tema foi então planejado em suas bases teóricas e foi aplicado em sala de aula. Para 

começar a falar sobre os temas, inicialmente, foi realizada perguntas aos alunos para 

identificar os seus conhecimentos prévios. Contribuindo para a avaliação diagnóstica, a ação 

de intervenção e a avaliação sobre o conteúdo na forma de prova com questões abertas sobre 

o conteúdo Biodiversidade e Mudanças Climáticas.  

  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 As mudanças globais demonstraram ser o assunto de maior domínio, destacando-se 

comentários que utilizavam como palavras-chave o efeito estufa e aquecimento global. Um 

questionamento bem interessante feito por um aluno foi suficiente para ampliar a discussão: 

“por que tem o nome de aquecimento global se tem lugar que chove muito?”. A apresentação 

do conteúdo tornou-se mais enfática. Utilizaram-se gráficos e figuras para demonstrarem as 

mudanças, os temas polêmicos foram colocados como problemas para os alunos, estimulando 

a participação. Foi colado que ainda em 2009 aconteceria uma Conferência (COP15) 

Internacional promovido pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) da 

Organização das Nações Unidas (ONU) e que é muito importante que eles observem o 

posicionamento do Brasil e de outros países nesse evento. 

 Um momento bastante interessante foi abordar o assunto de corais e do boto cinza. O 

que demonstrou desconhecimento dos alunos sobre a existência na região. Demonstrando que 

foi relevante a apropriação do conhecimento de espécies carismáticas e sua relação com a 

proteção de áreas significativas e de espécies menos conhecidas (Vilas Boas e Dias, 2010).  
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  O posicionamento dos países desenvolvidos em relação aos acordos internacionais foi 

um assunto que despertou interesse e foi alvo de muitas polêmicas. Conforme Fonseca 

(2007), essas ações educativas escolares que integram discussões teórico-científicas e 

político-sociais criam possibilidades para o estabelecimento de uma postura transformadora e 

cidadã.  

 Para ter idéia do aproveitamento geral sobre esses temas, foi proposto um debate onde 

algumas questões seriam discutidas: “Qual o limite da utilização dos recursos naturais para os 

países em desenvolvimento?”, “A visitação aos recifes de corais deve ser limitada?”, “Danos 

ao meio ambiente causados em outras áreas, podem impactar o nosso Estado?”.  Essas 

questões foram propostas apenas como norteadoras e com a ressalva que deveriam ser 

respondidas como foco nos assuntos estudados. Pois no decorrer das aulas foi percebido que 

por se tratar de temas que podem se tornar polêmicos, era sempre necessário lembrar o cerne 

da questão.  

 O debate se mostrou muito eficaz para perceber a apropriação do conteúdo pelos 

alunos, além de estimular a prática de argumentação. Ao final ainda foi colado a dificuldade 

que é tomar decisões em relação a esses assuntos, como os mesmos sentiram durante o 

debate. E que essas dificuldades também são as mesmas, em dimensões maiores obviamente, 

dos grandes encontros que tem por tema Biodiversidade e Mudanças Climáticas.  

 Na prova do bimestre letivo em que o conteúdo foi ministrado, as questões que se 

referiram a Biodiversidade e Mudanças Climáticas foram subjetivas. O resultado alcançado 

foi satisfatório, demonstrando o aproveitamento dos alunos. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

 A preocupação com os temas atuais em Biologia deve apresentar-se como prioridade 

para os professores. Inserir e preparar o aluno para intervir junto a sua realidade e entender a 

gama de informações a que estão submetidos diariamente, faz parte de uma formação cidadã.  

 O tema Biodiversidade e Mudanças Climáticas mostraram-se muito úteis para o 

desenvolvimento dessas habilidades. Informações interessantes e consistes sobre esse assunto 
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são disponibilizadas na internet. Contudo, apesar do crescimento de acesso a rede mundial de 

computadores, esse meio de pesquisa ainda não faz parte da realidade de todos os professores.  

 A utilização de debates mostrou-se uma ferramenta eficaz para analisar a apropriação 

dos conhecimentos dos alunos, beneficiando habilidades como a argumentação, o trabalho em 

grupo e a negociação de divergências. O que posteriormente foi mais uma vez comprovado 

nas respostas as questões subjetivas da prova, o que possibilitou avaliar a capacidade de 

síntese sobre o tema. 

 Ao pesquisar publicações nas áreas educação de Biologia e Ciências para a educação 

básica, não foram encontrados um número significativo de artigos que envolvessem esses dois 

temas. Em sua maioria, os textos encontrados trabalhavam esses assuntos individualmente, ou 

apenas era feito uma breve referência a esse respeito. Fica a sugestão para que mais 

profissionais da educação publiquem material com essa temática. 
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